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DN’s arbejde med Cirkulær økonomi 
 
På HB-mødet den 4. oktober 2019 skal der være en drøftelse af DN’s arbejde med cirkulær økonomi. Dette 
notat er ment som baggrund for denne drøftelse.  

 

Hvorfor arbejder DN med Cirkulær Økonomi? 

Et rent og sundt miljø og et bæredygtigt samfund forudsætter et opgør med brug og smid væk-kulturen. 
Hvis alle i verden brugte den samme mængde naturressourcer, som vi gør i Danmark, skulle vi bruge fire 
jordkloder. Det er på ingen måde bæredygtigt, og verdens forbrug og adfærd er med til at forurene jorden, 
vandet og luften og skaber klimaforandringer samt forværrer biodiversitetskrisen.  
 
Danmark er blandt de lande i Europa, der producerer allermest affald per indbygger. I gennemsnit produce-
rer hver dansker op imod 781 kg. affald per person om året.  
 
DN synes, at en omlægning fra en lineær produktion og forbrug til et cirkulært - det vil sige, at alle ressour-
cer skal indgå i et kredsløb - er et redskab til at få et samfund med et rent og sundt miljø (jf. DN’s formåls-
paragraf). I den ideelle cirkulære verden skal der ikke bruges nye ressourcer, og der skal heller ikke slippe 
noget ud til naturen som forurening.  
 
Omstillingen af vores produktion og forbrug til cirkulær økonomi er også et virkemiddel i forhold til at redu-
cere klimakrisen. En betydelig del af vores CO2-udledning knytter sig til vores forbrug og bortskaffelse af 
produkter som mad, elektronik, plast og tøj m.v.  For eksempel står verdens tøjproduktion for 8% af CO2- 
udledningen, en dansker køber i gennemsnit 10 kg. nyt tøj om året. Og 10% af den olie, der udvindes i ver-
den, går til at producere plast, der - hvis det brændes - udleder CO2 eller ender på lossepladser, hvorfra det 
kan sprede sig til naturen. Eksempelvis vil CO2-udslippet i 2040 fra produktionen og brugen af elektronik 
udgøre 14 procent af det samlede CO2-udslip.  
 
Løsningen på klimakrisen er ikke alene vindmølleparker, flyskat og mindre kød på gaflen. Vi skal forbruge 
mindre og forbruge smartere. Og det, vi kender som affald, skal i stedet genanvendes som ressourcer i nye 
produkter.  
 
Det indebærer også, at vi som forbrugere ikke nødvendigvis længere ejer produkter, men lejer serviceydel-
ser/produkter, deler med hinanden, går efter genbrug og sorterer vores affald. Virksomheder har udviklet 
nye forretningsmodeller og producer bæredygtige produkter, der er designet til holdbarhed, genbrug og 
genanvendelse. I Bilag 1 ses en nærmere gennemgang af begrebet Cirkulær økonomi. 
 
En omstilling til cirkulær økonomi indgår ligeledes i FN 17 verdensmål og er, jf. det fælles forståelsespapir 
for regeringsdannelsen 2019, blandt regeringens prioriteter de kommende 4 år.  

 

Hvad mener DN? 

I forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med ”produktion og forbrug” arbejder DN 
med cirkulær økonomi. I Danmarks Naturfredningsforening ønsker vi en omlægning til cirkulær økonomi og 
vil gøre op med brug og smid væk-kulturen.  

mailto:sbf@dn.dk
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DN mener at: 
 

- en omstilling til cirkulær økonomi er et af de helt centrale redskaber til at løse mange af verdens 

klima-, natur- og miljøudfordringer.  

 
- vi som samfund bør bevare de ressourcer vi udvinder af jorden, og dermed reducere trækket på 

jordens ressourcer og de arealer og råstoffer, som vi i dag har et overforbrug af. 

 
- kernen i cirkulær økonomi er, at vigtige næringsstoffer og ressourcer skal tilbage i et kredsløb - fx 

skal madaffald ende som næringsstoffer i jorden frem for at brændes af, og plastprodukter skal 

blive til nye plastprodukter, hvor de i dag enten brændes af og bidrager til klimakrisen eller ender i 

naturen og er et problem for vores økosystemer.  

 
- ressourcerne skal bibeholde en værdi, når de genanvendes – det vil fx sige at fødevareemballagen 

skal kunne blive til ny fødevareemballage.  

Derfor mener DN ikke, at forbrænding af ressourcer, om det er affald som plast eller træ, kan kaldes cirku-
lær økonomi.  
 
DN mener, at cirkulær økonomi handler om at gentænke den måde, vi producerer og forbruger på. Det før-
ste led i en omstilling til et bæredygtigt samfund og overgang til cirkulær økonomi er, at det overvejes, om 
der er brug for produktet eller om ydelsen kan leveres på en anden måde – det kaldes ”Rethink” (kan man 
købe eller leje en ydelse, og er et produkt designet til cirkularitet) og ”Refuse” (altså undgå et forbrug). Der-
næst kommer genbrug og genanvendelse (Reuse and Recycle). Tankerækken for cirkulær design og forret-
ningsmodel kommer derfor til at se sådan ud: 
 

Rethink, Refuse, Reuse, Recycle 
 
Produkter, der genanvendes til andet, fx når plastemballager genanvendes til vejskilte eller skraldespande, 
kalder DN for ”nedcykling” og er i DNs optik ikke rigtig cirkulær økonomi, da der reelt mere er tale om en 
levetidsforlængelse af en ressource. En levetidsforlængelse der trods alt er bedre end en forbrænding eller 
deponering, men ikke 100% cirkulær økonomi. Udfordringen er, at der stadig skal laves en ny emballage, og 
at der ikke er taget stilling til genbrug og genanvendelse af vejskiltet eller skraldespanden, når forbrugeren 
er færdig med dette.  
 
Dette kan illustreres således:  
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DN mener, at Danmark skal være foregangsland i en omstilling til cirkulær økonomi. Regeringen bør ved-
tage en CØ strategi, der tager skridtet videre end den tidligere regerings plan – som primært var frivillige 
initiativer. 
 

DNs ønsker til en dansk strategi for cirkulær økonomi er: 
 

1. Regulering der fremmer nye forretningsmodeller, herunder støtte til udvikling og udvidelse af pant- 

og leasingordninger. 

2. Økonomiske virkemidler, der skal gøre det billigere at sende til reparation end at købe nyt. 

3. En økonomisk gulerod til virksomheder, når de designer til genbrug og genanvendelse, har pant på 

deres produkter og tilbagetager deres produkter og genbruger eller genanvender ressourcerne. 

4. Et skift i reguleringsfokus væk fra borgernes behov til at komme af med affaldet og over til et fokus 

på virksomhedernes behov for at få ressourcer. 

5. En implementering af det udvidede producentansvar med fokus på at flytte udgifter, drift og ansvar 

for behandling af affald fra kommunerne til virksomhederne. 

6. En samlet, national plan for udfasning af affaldsforbrænding.  

 

DN arbejder derfor for:  

1. At der iværksættes nationale politiske indsatser, der fremmer nye forretningsmodeller og under-
støtter en udvikling, hvor vi i Danmark via økonomiske styringsmidler og afgifter tilskynder borgere, 
det offentlige og private virksomheder til at købe mindre nyt, leje produkter og services og lader 
genbrug fylde mere.  
 

2. En ensartet sortering på tværs af kommunerne – hvor der er fokus på kvalitet i genanvendelsen. 
Herunder at skellet mellem husholdningsaffald og erhvervsaffald ophæves, således at hushold-
ningslignende erhvervsaffald (f.eks. fra skoler) er underlagt samme regler som husholdningsaffald.  
 

3. At produkter, der forurener vores natur og miljø og dermed påvirker biodiversiteten eller bidrager 
til klimaforandringer, skal være dyrere end de produkter, der er designet til at holde længere og 
kan genbruges og genanvendes.  

 
4. At påvirke virksomheder, så der designes produkter der holder længere, at de tager deres egne 

produkter retur efter endt brug hos forbrugeren (producentansvar), at produkter skal kunne gen-
bruges, at produkter skal kunne skilles ad, at gøre det enkelt at reparere og genanvende i nye pro-
dukter.   
 

5. Gennem dialog med virksomheder og interesseorganisationer skabe forandring og handlinger, der 
specifikt sikrer øget bæredygtighed. Der tilstræbes partnerskaber for at fremme konkrete handlin-
ger. 
 

6. At påvirke kommuner og kommunale affaldsselskaber, så de samler affald ind fra husholdningerne 
med et fokus på udnyttelse af affald som ny ressource for de ansvarlige virksomheder til produk-
tion af nye samme slags produkter. 
 

7. At vejlede borgere og facilitere nye aktive og ildsjæle, der ønsker at sætte en dagsorden via deres 
egne forbrugsmønstre. 

Med andre ord: Vi arbejder for, at det skal være billigst og nemmest at træffe det miljørigtige valg og 
handle klimaklogt. Dette gælder både borgere, offentlige og private virksomheder. 
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Hvordan arbejder DN med cirkulær økonomi? 

DN arbejder helt overordnet med at fremme en omstilling til cirkulær økonomi via: 
1. Påvirke reguleringen (både dansk og europæisk regulering),  

2. Facilitere og inspirere ildsjæle,  

3. Vejlede den bæredygtige forbruger (blandt andet DN-medlemmer), 

4. Sparring og dialog med virksomheder samt styrke det offentliges og virksomhedernes frivillige ind-

satser, herunder miljømærker og offentlige indkøb. 

Nedenfor uddybes, hvordan DN gennem den seneste tid har arbejder med 4 elementer. 
En omstilling til cirkulær økonomi er en omstilling på mange niveauer og inden for mange sektorer. Som 
forening må vi prioritere vores indsatser. Nedenstående gennemgang illustrer dermed også, hvilke elemen-
ter af den brede, cirkulære økonomidagsorden DN gennem tiden har vurderet som de operationelle dele af 
cirkulær økonomi i DN sammenhæng. I DN har man prioriteret de områder, hvor der er synlige klima-, na-
tur- og miljøkonsekvenser ved vores brug-og-smid-væk-kultur.  

 

Indsats 1: Påvirke regulering (både dansk og europæisk regulering)  

 
Den danske affaldspolitik er afgørende i forhold til cirkulær økonomi. Skal vi i Danmark have en bæredygtig 
ressourcehåndtering, skal vi blandt andet ændre vores affaldshåndtering. Der lægges op til, at DN priorite-
rer de strukturelle, regulative ændringer, der kan fremme en bæredygtig udvikling. Der fokuseres derfor på 
en omstillingen af vores affaldshåndtering, en omstilling fra forbrænding til langt mere genbrug og genan-
vendelse.  

Affaldsplan 2020 

Derfor et særligt fokus på den nationale affaldsplan, der sætter rammerne for, hvordan vi i Danmark hånd-
terer vores affald. Denne national affaldsplan skal udmunde i lokale kommunale affaldsplaner. Her kan DN 
med fordel udnytte sin lokale forankring og påvirke de lokale affaldsplaner i en bæredygtig retning. 
Overordnet kan DNs fokus særligt være på håndteringen af plast og bioaffald samt tekstiler og pap som nye 
fokusområder.  
 
Desuden er der fokus på at få en plan for udfasning af affaldsforbrændingskapacitet. Stor overkapacitet i 
affaldsforbrændingssektoren betyder, at der i stigende grad afbrændes affald, der ikke natur- og miljømæs-
sigt forsvarligt bør forbrændes på de kommunale affaldsforbrændingsanlæg.  

 

DN vil arbejde for: 

 Plan for udrulning af skatter og afgifter, der fremmer genbrug og genanvendelse. Frivillige aftaler 
gør det ikke alene.  

 Krav om ensretning af affaldshåndtering, med fokus på hvilken sortering der giver miljømæssig kva-
litet i genanvendelsen. Fødevareemballage skal kunne blive til ny fødevareemballage osv.  

 Ikke kun fokus på husholdningsaffald. Ensretning skal også omfatte erhvervslivet, så husholdnings-
lignende erhvervsaffald sorteres som i husholdningen, samt sortering på offentlige institutioner – 
skoler osv.  

 Nye pantsystemer blandt andet for problemaffald (farligt affald, batterier, elektronik og emballager 
der ønskes i en mere ren genanvendelse) samt pant på tekstiler, der også er et fokus område på EU 
niveau. 

 Krav til de offentlig indkøb, så de 300 millioner kr., der hvert år købes ind for, fremmer genbrug, 
fremmer indkøb af klima- og miljøvenlig produkter (dvs. produkter der kan genbruges og genanven-
des) samt dele og leje services. 
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 En plan for de danske affaldsforbrændingsanlæg. Dvs. en plan for reducering af forbrændingskapa-
citeten.   

 Et opgør med den praksis og begrebet: Forbrændingsegnet affald. Herunder forbud mod at brænde 

produkter, der med eksisterende teknologi kan genanvendes.  

Producentansvar 

En anden prioriteret indsats er, hvordan man fra dansk side designer det kommende udvidede producent-

ansvar, der er afgørende for, hvilke emballageprodukter der kommer på markedet, om den kan genbruges, 

genanvendes og designes, så den har en værdi og ikke ender i forbrændingen eller i naturen.  

 

Tilbage i januar vedtog EU en række nye affaldsdirektiver. Her blev det bl.a. gjort obligatorisk, at alle EU-

lande senest i 2025 indfører et såkaldt producentsansvar på emballager af alle typer af materialer. I maj 

fulgte EU Kommissionen op med et udkast til et direktiv omkring engangsplast. Her bliver der stillet krav om 

producentansvar på udvalgte produkter, som oftest ender i havet. 

 

Producentansvar betyder, at den, som sætter en vare på markedet, også skal sørge for, at produktet bliver 

indsamlet og behandlet miljømæssigt korrekt, når det bliver til affald.  

 

DN vil arbejde for: 

Et producentansvar der reelt giver et incitament til producenter, så den emballage, der bliver produceret, 
er afgiftspålagt til det, der svarer til produktets miljøprofil. En central drøftelse er derfor hvordan dette af-
giftssystem skal skrues sammen.  
 

Vores ønsker til principperne for en graduering af afgiftssystemet for emballage kunne være som nedenstå-

ende:  

 

Højest afgift til den emballage, der: 

-  indeholder miljøskadelig kemi, og derfor ikke kan genanvendes/bruges.  

- der ikke kan skilles ad, repareres og genbruges 

- ofte ender i naturen – dvs. to go emballage. 

- bliver brændt eller deponeret. 

- er engangsemballage (primært fødevareemballage), der ikke er omfattet af et pantsystem. 

- ikke er designet til genbrug eller genanvendelse under de nuværende genanvendelses egenskaber i 

Danmark. Dvs. at afgiftssystemet skal ramme hårdt, hvis du blander flere materialer sammen, så 

det bliver tæt på umuligt at adskille det. 

Afgiftsniveauet skal afhænge af, hvor meget genanvendt materiale, der går igen i det nye produkt. Det er 

vigtigt, at det kan dokumenteres, at det er fra egne eller tilsvarende produkter. Dette vil således betyde at 

den laveste afgift er til emballage, der målrettet er produceret til genbrug og senere kan genanvendes på 

højt niveau i værditrekanten. 

Europæisk regulering: 

De mål og visioner, der i dag er for en omstilling til cirkulær økonomi, kommer langt hen ad vejen fra  EU-
kommissionen, det er således de EU-besluttede målsætninger og reguleringer, den danske regulering ope-
rerer indenfor. Derfor ønsker DN også indflydelse på de mål, der kommer fra EU. En indflydelse DN får via 
sit medlemskab af EEB herunder aktiv deltagelse i EEBs arbejdsgrupper om affald, industri, renere produk-
ter alt sammen under cirkulær økonomi paraplyen. 

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/dec/enighed-om-nye-maal-for-genanvendelse/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_da.htm
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Indsats 2: Facilitere og inspirere ildsjæle 

DN mener, at lokale ildsjæle i høj grad kan være med til at gøre en forskel og sætte en dagsorden og her-
med også danne grundlag for politisk handling. Derfor ønsker DN flere aktive samt at mobilisere langt flere 
nye aktive, der ønsker at engagere sig i klima og bæredygtigt forbrugs dagsordenen. 

 

DN gør: 

Der udarbejdes pt et klimaagent kursus – også kaldet et ”klimaklog kursus” for DN aktive, DN medlemmer 
samt forhåbentlig potentielle aktive. Det er planen, at der afholdes flere workshops rundt om i landet. På 
disse workshops vil en omstilling til cirkulær økonomi som en løsning ift. klimakrisen også indgå som et ele-
ment. Og forhåbentlig inspirere ildsjæle til mere lokal konkret handling. 
Derudover udarbejdes der en folder om bæredygtigt forbrug med inspiration til konkret handling til vores 
aktive som deltager på lokal bæredygtigheds- og klima-dage.  

 

Indsats 3: Sparring og dialog med virksomheder samt en styrkelse af det offentli-
ges og virksomhedernes frivillige indsatser. 

DN mener, at virksomheder spiller en afgørende rolle, virksomheder der går foran, baner også vejen for re-
gulering af de virksomheder der ikke ad frivillighedens vej ønsker at omstille sig. Virksomheder skal i langt 
højere grad motiveres til at være en aktiv del af den grønne omstilling. 
 

DN gør: 

DNs sekretariat oplever en stigende interesse fra virksomheder for at indgå i en uformel dialog om alt fra 
valg af emballage til valg af nye forretningsmodeller. DN er ikke konsulenter, men hjælper gerne virksomhe-
der på rette spor, og fungerer som bindeled mellem de forskellige initiativer, vi kender til via vores arbejde i 
følgegrupper og andre arbejdsgrupper. Og vi stiller gerne de kritiske spørgsmål. Hvor muligheden byder sig 
indgår vi også i mere strategiske partnerskaber – hvor der også er et økonomisk aspekt. 
 
To andre centrale redskaber i en omstilling til cirkulær økonomi er miljømærkede produkter og offentlige 
grønne indkøb. Ved at DN aktivt går ind i udarbejdelse af kriterierne for de miljømærkede produkter, er vi 
som forening med til at påvirke produktionen af en lang række produkter.  
 
Miljømærkerne er frivillige, men er alligevel med til at flytte udviklingen i produktionen. På samme måde er 
det offentlig grønne indkøb et virkemiddel, der kan påvirke, hvordan produkter produceres. Når kommuner 
og stat stiller krav til de produkter, de indkøber, er det med til at give flere klima- og miljøvenlig produkter 
på marked. Derfor er grønne indkøb også et element i Klimakommune plus konceptet. 
 
Konkrete eksempler på, hvordan lokal samfund, virksomheder eller hele brancher omstiller sig, er vigtige 
cases for omstillingen af hele samfundet. Derfor indgår DN i arbejdsgrupper, der understøtter disse cases – 
fx hjælper DN, i et samarbejde mellem sekretariatet og DN Bornholm, Bornholms kommune, der har sat sig 
som mål at være en affaldsfri ø. 
 

Indsats 4: Vejledning af den bæredygtige forbruger. 

DN mener, at man som forbruger har en magt til at sætte en dagsorden, og at vi som forbrugere med vores 
pengepung kan påvirke, hvilke produkter der står på hylderne. Derfor skal forbrugermagten bidrage til en 
omstilling af vores virksomheder samt bruges som grundlag for regulering. 
 
DN gør: 
Som en central del af klimaindsatsen og klimaklog kampagnen indgår et mere bæredygtigt forbrug. Sekreta-
riatet kommer med anbefalinger (f.eks. nyhedsbreve), der er handlingsanvisende og konkrete, anbefalinger 
der er baseret på en miljøfaglig vurdering.  
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DN hopper ikke med på symbolpolitik. 
Der er en stigende interesse for at fremstå miljørigtigt, både fra virksomheder, politikere og almindelig bor-
gere. Her er det DNs rolle at være vagthund og stå for saglig information. 

DN insisterer på at holde fokus på, hvor vi opnår reelle miljøeffekter. Et eksempel på dette er debatten om 
forbud mod plastposer. Dette forbud har vi ikke støttet, da vi frygter, at alternativet bliver et langt mere 
miljøskadeligt produkt. Vi har argumenter for, at det vigtige er at forbrugerne undgår at købe en indkøbs-
pose/net – man har i stedet en pose med hjemmefra, og hvis ikke det er tilfældet, skal man købe en pose, 
som man vil bruge igen og igen. Vi har derfor støttet pant på poser, samt en højere pris for poser og et for-
bud mod udlevering af gratis poser i f.eks. skobutikker. Vi har altid lagt vægt på, at debatten om poser er et 
godt ophæng til at tage en debat om forbrug, men at de store klima og miljø-gevinster henter man som for-
bruger, når man ser på hvad der er i posen, økologi, masser af oksekød, tøj osv. 
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Bilag 1: En introduktion til begrebet Cirkulær økonomi: 

I mange år har vores økonomi været lineær: Vi udvinder råstoffer, fremstiller produkter, forbruger 
– og smider ud. Dermed går voldsomt mange ressourcer tabt. Cirkulær økonomi er en ny økono-
misk model – en model, der sikrer et mindre træk på jordens ressourcer og samtidig sikrer, at vi 
også i fremtiden har adgang til de værdifulde ressourcer. 

”I cirkulær økonomi indgår produkter og deres indholdsstoffer i kontinuerlige kredsløb. “End-of-
life”-konceptet er erstattet af genbrug og genanvendelse, så produkterne bruges flere gange eller 
materialerne bliver brugt i nye produkter – igen og igen. Skadelige indholdsstoffer er elimineret, og 
al produktion er baseret på vedvarende energi. I cirkulær økonomi er der altså ingen ressourcer, 
der går tabt, og materialerne bevarer deres værdi.” 

Kilde: https://vuggetilvugge.dk/viden-om/cirkulaer-oekonomi/ 

Begrebet er blevet udviklet siden 1990’erne, men blev først for alvor udbredt og internationalt an-
erkendt gennem Ellen MacArthur Foundation, der blev stiftet i 2010. 
Det tog for alvor fart, da Europa-Kommissionen i 2015 vedtog en handlingsplan, der skal hjælpe 
med at sætte skub i EU's omstilling til en cirkulær økonomi. EU-kommissionen mener: at cirkulær 
økonomi vil ”fremme den globale konkurrenceevne, støtte bæredygtig økonomisk vækst og skabe 
nye job. Handlingsplanen udpeger også fem prioriterede områder, hvor omstillingen i værdikæden 
skal fremskyndes (plastik, fødevarespild, kritiske råstoffer, bygge- og nedrivningssektoren og bio-
masse og biobaserede materialer)”.  
 
Den figur, der oftest bruges til at illustrere cirkulær økonomi er sommerfuglen: 

 

https://vuggetilvugge.dk/viden-om/cirkulaer-oekonomi/
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Bilag 2: Hvilket grundlag står vi på? 

 

Uddrag af ”Det fælles forståelsespapir for regeringsdannelsen” 
  

”Inddragelse af interessenter. Med det mål at kvalificere og forankre Danmarks grønne indsats vil 
en ny regering løbende inddrage interessenter i arbejdet, både uafhængige eksperter, folkelige be-
vægelser og interesseorganisationer. Det gælder f.eks. på forskellige områder som fremme af en 
strategi for cirkulær økonomi, omstilling til et mere energieffektivt samfund, klogere affaldssorte-
ring og omstilling af den offentlige sektors indkøb, så det i højere grad understøtter den grønne 
omstilling.” 
 
Verdensmål og CØ: 
FNs 17 verdensmål sætter bæredygtig udvikling på dagsordenen. Blandt de 17 verdensmål er mål 
11 om bæredygtige byer og lokalsamfund, mål 12 om ansvarligt forbrug og produktion samt mål 
13 om klimaindsatsen samt mål 17 om partnerskaber – det direkte fokus for indsatsen mod øget 
cirkulær økonomi. En omstilling til cirkulær økonomi omfatter principielt alle verdensmål. Læs 
mere på www.verdensmaalene.dk 
 

 
 

Bilag 3: Strategiske indsatser i AP 2019, vedtaget af HB i januar 2019 

 
I DN regi har arbejdet med CØ ligget under det, der i DNs aktivitetsplan kaldes ”produktion og for-
brug”. Men er også i høj grad relevant ift. klimaindsatsen.  
 

Indsats  

 Cirkulærøkonomi 
 

Baggrund og målsætning 
Begrebet Cirkulærøkonomi (CØ) danner rammen om flere af DN indsatser. Det handler om at 
fremme bæredygtig produktion og forbrug.  
 
Skal vi som samfund have et rent og sundt miljø (jf. DN’s formåls §) så skal der ske en omlæg-
ning fra en lineær produktion og forbrug til et cirkulært, det vil sige, at alle ressourcer skal indgå 
i et kredsløb. I den ideelle cirkulære verden skal der ikke bruges nye ressourcer, og der skal hel-
ler ikke slippe noget ud til naturen som forurening.  
 
DN har i mange år arbejdet med problemstillinger, man i dag vil betragte som en del af cirkulær 
økonomiproblemstillinger. 
 

http://www.verdensmaalene.dk/
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Fx har DN haft fokus på madaffald, særskilt indsamling, behandling i et biogasanlæg og anven-
delse af biomassen som gødning eller kompost på markerne samt plastforurening – herunder 
fremme en reduktion af plastforbrug, design af plast der kan genanvendes, producentansvar, 
der skal sikre, at producenten får plastaffald tilbage samt udbredelse af pantordninger. 
  
På plastområdet har det især været plastindustrien og detailhandlen, der har været lettest at 
påvirke til forandring – hurtigere og mere effektivt end staten har formået. 
 
Der er naturligvis fortsat behov for regulering og krav til virksomhederne, men det må forventes 
at blive meget lettere at få nye regler på plads al den stund, at dele af industrien selv går foran.  
 
Derfor har DN som eneste NGO siddet i Plastindustriens beslutningstagerforum i ”Forum for 
fremtidens cirkulære plastemballage” samt været sparringspartner for Coop, Arla og Bryggeri-
foreningen ift. udvikling af deres emballagestrategier.  
 
DNs styrkeposition har været solidt fagligt funderet og en unik bred viden om produktion bl.a. 
erhvervet gennem lokale sager om miljøgodkendelser samt affaldshåndtering ude i kommu-
nerne bl.a. gennem arbejdet med de kommunale affaldsplaner. 
  
Vi er nu der, hvor vi ønsker at bruge plastdagsordnen til at løfte et bredere arbejde med cirku-
lærøkonomi ud i detailhandlen, i produktionsvirksomhederne og i kommunerne. 
 
CØ handler om mere end pant, madaffald, plast og affaldssortering. Tøj, elektronik mm. er ek-
sempler på forbrugsgoder DN ikke har haft fokus på, men som det vil blive nødvendigt for DN at 
fokusere på i det kommende år. Her er det leasingløsninger, reparationsrettigheder, levetider 
m.m. der er i fokus. 
 
Formål: Fastholde indsats rettet mod forbrugere, private og kommunale/offentlige virksomhe-
der og mindre fokus på regulering. 
 

 2019: Fokus på retningslinjer/sparring til virksomheder og koble virksomheder på tværs 
af siloer især kommunale affaldsvirksomheder med de producentansvarlige virksomhe-
der. 

 Lokalt og nationalt lobbyarbejde ift. at fremme en affaldshåndtering fra affald til ressour-
cer. 

 Udarbejde en ”DN Mener” om CØ.  

 Udarbejde inspirationskatalog (på dn.dk) til virksomheder og borgere – hvad betyder en 
cirkulær økonomi for jer – hvad kan du gøre og hvad skal du undgå at gøre – for at undgå 
grønvask initiativer.  

 

Leverancer 

 Konstant sparring med fokus på at hjælpe de samarbejdspartner, vi formelt samarbejder 
med. 

 ”DN mener” om CØ, til vedtagelse i HB. 

 Idekatalog til hjemmesiden – en til kommuner, en til erhverv/virksomheder, og en til dig 
som privatperson. 

 CØ vil være et element i et kursusforløb – hvor vi vil uddanne klima/bæredygtigheds-
guider. 

 Sikre sig, at DN gør, som vi siger andre skal gøre – udarbejde en intern CSR strategi. 
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Organisering 
 To medarbejder fuldtid. (JPM og SBF). 

 

Tidshorisont 
 Samarbejde med virksomheder er afhængig af de eksterne partner – men vores interne elemen-

ter bør kunne afvikles inden 2019 udgang.  

 

Opfølgning/evaluering i HB – hvordan og hvornår? 
 1. status i HB i forbindelse med kvartal status 2019 

 

 

 
 


